เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศส่วนราชการในพระองค์
เรื่อง การโอนกิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ
อัตรากําลัง หรือตําแหน่งและอัตราเงินเดือน รวมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
และผู้ปฏิบัติงานอื่น ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดรายละเอียดการโอนกิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน
ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ อัตรากําลัง หรือตําแหน่งและอัตราเงินเดือน รวมทั้งข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๓ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ
การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
๑. สํานักราชเลขาธิการ
๑.๑ ให้โ อนบรรดากิจ การ อํา นาจหน้า ที่ ทรัพ ย์สิน สิท ธิ หนี้สิน ภาระผูก พัน
และเงินงบประมาณ รวมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นของสํานักราชเลขาธิการ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม ที่ มี อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก า
จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ทั้งนี้
เฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ ค ณะองคมนตรี ต ามที่ เ ลขาธิ ก ารพระราชวั ง กํ า หนด
ไปเป็นของสํานักงานองคมนตรี ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์
๑.๒ ให้ โ อนบรรดากิ จ การ อํา นาจหน้ า ที่ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ สิ น ภาระผูกพัน
และเงินงบประมาณ รวมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นของสํานักราชเลขาธิการ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม ที่ มี อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก า
จั ด ระเบี ย บราชการและการบริ ห ารงานบุ ค คลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ บั ง คั บ
นอกเหนือจากการโอนตามข้อ ๑.๑ ไปเป็นของสํานักพระราชวัง ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์
๒. สํานักพระราชวัง
ให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และเงินงบประมาณ
รวมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นของสํานักพระราชวัง ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ที่ มี อ ยู่ ใ นวัน ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชกฤษฎีก าจั ด ระเบี ย บราชการและการบริ ห าร
งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ไปเป็นของสํานักพระราชวัง ซึ่งเป็นส่วนราชการ
ในพระองค์
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๓. กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม
ให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ และทรัพ ย์ สิน รวมทั้งอั ตรากําลั งพล ข้ าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานอื่นของกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล
ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์
๔. หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม
ให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน รวมทั้งอัตรากําลังพล
ข้า ราชการ และผู ้ป ฏิบ ัต ิง านอื ่น ของหน่ว ยบัญ ชาการถวายความปลอดภัย รัก ษาพระองค์
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ใช้บังคับ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์
๕. สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ให้โ อนบรรดากิจ การ อํา นาจหน้า ที่ ทรัพ ย์สิน สิท ธิ และหนี้สิน รวมทั้ง ตํา แหน่ง
และอัตราเงินเดือนของข้าราชการตํารวจ ของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยตํ า รวจแห่ ง ชาติ ที่ มี อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก าจั ด ระเบี ย บราชการ
และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยพระราชทานพระราชานุญาต
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานข้าราชบริพารในพระองค์

